Kide-lehti, mediakortti 2019

Lehti ilmestyy 2 kertaa vuodessa. Painos 3 200 kpl.

Kide-lehden ilmestymisaikataulut ja teemat
numero

ilmestyy

ilmoitusaineistot

1

vko 13

to 14.2.

2

vko 44

to 17.10.

teema

Arktinen vai pohjoinen?
Vahvistetaan myöhemmin

Lehti on luettavissa myös internetissä (www.ulapland.fi/kide) ilmestymisen jälkeen.
KIDE löytyy nyt myös Facebookista, jossa mm. avataan lehden tekoprosessia ja esitellään
tekijöitä lehden takana. Sivun kautta lukijat voivat lähettää myös palautetta ja juttuvinkkejä.
www.facebook.com/kidelehti

Hinnat 2019
takakansi
takasisäkansi
kokosivu
1/2 s., vaaka
1/2 s., pysty

leveys x korkeus, mm
170 x 200
170 x 220
170 x 220
170 x 110
85 x 220

4-väri & mv
750 €
600 €
450 €
350 €
350 €

Erikoiskoot mahdollisia sopimuksen mukaan.
Ilmoitushintoihin lisätään arvonlisävero (alv) 24 %.
Toistoalennus
10 % Ilmoitus kahdessa lehdessä / vuosi
15 % Ilmoitus neljässä lehdessä / vuosi

Ilmoitusvaraukset ja -aineiston toimittaminen
Ilmoitusvaraukset on tehtävä ja aineisto toimitettava viimeistään lehden aineistopäivänä.
Ilmoitusvaraukset
Lapin yliopisto / viestintä
Kehittämispäällikkö Tarja Helala
Puhelin 040 528 6083
Sähköposti: tarja.helala@ulapland.fi

Painovalmiit pdf-ilmoitusaineistot
reetta.linna@ulapland.fi
(huom! varaathan tilan ensin)
Lisätietoja aineistosta
Lapin yliopisto / viestintä
Graafinen suunnittelija Reetta Linna
reetta.linna@ulapland.fi
Puhelin 040 484 4133

Ilmoitusten koot
1. VAKIOKOOT (Ilmoituksen ympärille jää marginaali)

takasisäkansi
(kokosivu)

Takakansi, 170 x 200 mm		

Kokosivu ja takasisäkansi, 170 x 220 mm

1/2 sivua, 170 x 110 mm (vaaka) ja 85 x 220 mm (pysty)

2. MAXIMIKOOT (Ilmoitus sivun reunaan saakka, ei marginaalia.)
Ilmoitukseen on lisättävä 5 mm leikkausvarat joka reunalle sekä leikkuumerkit. Tällöin ilmoitus voidaan sijoittaa, jollei muuta ole sovittu, tilan mukaan joko oikealle tai vasemmalle sivulle tai ylä- tai
alareunaan. Tarpeettomat leikkausvarat rajataan pois taitossa.

takasisäkansi
(kokosivu)

Takakansi, 210 x 213 mm + leikkausvarat Kokosivu ja takasisäkansi, 210 x 260 mm + leikkausvarat

1/2 sivua, 105 x 260 mm (pysty) ja 210 x 110 mm (vaaka) + leikkausvarat

Ilmoitusaineistot
Ilmoituksia otetaan vastaan painovalmiina PDF-aineistona.
Aineisto lähetetään vahvistetun ilmoitusvarauksen jälkeen osoitteeseen: reetta.linna@ulapland.fi
Lehden sivukoko
210 x 260 mm
Leikkausvarat
Leikkausvaraksi asetetaan maximikokoisiin ilmoituksiin 5 mm yli puhtaaksileikattavan reunan.
Leikkausvarat tehdään ilmoituksen kaikille reunoille, tarpeeton alue rajataan pois
asemointivaiheessa. Leikkausvarat on merkittävä dokumenttiin pdf:n tulostusvaiheessa
leikkuumerkeillä (bleed marks). Vakiokokoisiin ilmoituksiin ei lisätä leikkausvaroja.
Värimääritykset
Määrittele kaikki värit prosessiväreinä (CMYK).
Fontit
Sisällytä kaikki käyttämäsi fontit PDF:ään. Konvertoi EPSien sisältämät fontit poluiksi.
Vältä TrueType -fontteja.
Kuvien käyttö
Varmista, että käyttämiesi kuvien resoluutio on riittävä (300 dpi) ja värit CMYK.
Vastuut
Asiakas vastaa ilmoituksen sisällöstä, aineiston oikeellisuudesta sekä tekijänoikeuksista.
Kide-lehti ei vastaa ilmoituksen asuun tulleesta virheestä, joka johtuu lehdelle toimitetusta
puutteellisesta tai virheellisestä aineistosta.
Mediakortti
www.ulapland.fi/kide

